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הסיפורי מעשיות של 

רבינו זה רמזים 

ומשלים מאוד עמוקים 

לכל סודות הנהגת 

התורה, רבינו הלביש 

אין סוף סודות בכל 

מילה בסיפור ואנחנו 

רק נוגעים בזה במעט 

שבמעט...הסיפור הזה 

הוא סיפור נורא מאוד 

שרבינו רמז בו אין סוף 

תורות, חוכמות ודברי 

 תורה מאוד עמוקים..

 ‘המעשה משבעת הקבצנים’
עזרת השם נעסוק במעשה משבעת הקבצנים. בעבר הזכרנו שכל קבצן מספר  ב

את הסיפור שלו, הסיפור הזה הוא סיפור נורא מאוד שרבינו רמז בו אין סוף 
תורות, חוכמות ודברי תורה מאוד עמוקים. הסיפורי מעשיות של רבינו זה רמזים 
ומשלים מאוד עמוקים לכל סודות הנהגת התורה, רבינו הלביש אין סוף סודות בכל 
מילה בסיפור ואנחנו רק נוגעים בזה במעט שבמעט. בעזרת השם נעסוק בסיפור של 

כל קבצן נראה בעיני העולם כבעל מום. הקבצן הראשון הוא העיוור,  -הקבצן הרביעי 
 פה והרביעי שנעסוק בו נקרא בעל הצוואר העקום..-השני הוא החירש, השלישי כבד

 הסכמה על זה מהמדינה 

ביום הרביעי של החתונה החתן והכלה התגעגעו לקבצן בעל 
הצוואר העקום, ובתוך כך שהם התגעגעו אליו וכספו לראות 
אותו, הוא בא ואמר: הנני. הוא בא אליהם ומתחיל להגיד 
להם את הדברי תורה שלו: אתם סוברים שיש לי צוואר 
עקום, אבל באמת אין צווארי עקום כלל, אדרבה יש לי 
צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד, רק שיש הבלי עולם 
ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם 
)ומחמת זה נראה שצווארו עקום כי הוא מעקם צווארו 
מהבלי העולם ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי 
העולם(. ממשיך הקבצן ואומר: אבל באמת יש לי צוואר יפה 
מאוד, צוואר נפלא מאוד, כי יש לי קול נפלא מאוד וכל מיני 
הקולות שבעולם שהם קול בלא דיבור, כולם אני יכול 
להוציאם מקולי כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד ויש לי 
הסכמה על זה מאותה המדינה. יש מדינה שהם חכמים 
מאוד בחוכמת הנגינה שקוראים מוזיקה, וכולם עוסקים שם 
בחוכמה הזאת, אפילו בנים קטנים. ואין שם קטן שאינו יודע 
לנגן על איזה כלי שיר, והקטן שבאותו מדינה הוא חכם גדול 
במדינה אחרת באותה החוכמה של הנגינה. והחכמים והמלך 

מאוד בחוכמת -שבאותה מדינה הם חכמים מופלגים מאוד 
 הנגינה. בעזרת השם נתחיל להתבונן במה שהקבצן מספר..

 קולות וניגונים שאין כאלה בעולם 

הקבצן הרביעי אומר להם: אתם סוברים שהצוואר שלי עקום, אבל זה בדיוק הפוך, 
כ נאה שמרוב שהוא נאה אתם חושבים שהוא “כ ישר וכ“כ מושלם, כ“הצוואר שלי כ

עקום, מכיוון שאתם לא יכולים להשיג את השלמות של הצוואר שלי, ומכיוון שאתם 
לא יכולים להשיג את השלמות של הצוואר שלי, לכן אתם חושבים שהוא צוואר 
עקום, אבל באמת הוא הצוואר הכי ישר בעולם. מיד הוא ממשיך ואומר: גם הקולות 
והניגונים שלי זה קולות וניגונים שאין כאלה בעולם. צריך להבין: מה הכוונה שיש לו 
צוואר ישר שבעיני העולם נדמה כצוואר עקום. בפשטות היינו אומרים שאם יש 

 לאדם צוואר ישר מה פתאום שנחשוב שהצוואר שלו עקום? הרי רואים את זה בעיניים

 בכל איבר תלויים עולמות רוחניים 

כמובן שרבינו לא מתכוון פה על הצוואר הגשמי אלא רבינו מתכוון על הצוואר 
י מובא באריכות גדולה מאוד “ הרוחני. בעבר הזכרנו שבזוהר הקדוש ובכתבי האר 

בכל איבר ואיבר תלויים הרבה עולמות   -כיצד גוף האדם מרמז על עניינים רוחניים  
רוחניים, למעשה המקור והשורש של הדברים מובא מפרשת בראשית מסיפור 

מסבירים   -‘  נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ’ ה אומר לנו בתורה:  “ בריאת האדם. הקב 
ה ברא את האדם הוא קודם ברא את כל העולמות “ המקובלים שלפני שהקב 

ה ברא את האדם הוא ברא אותו בתבנית כל העולמות “ הרוחניים. בשעה שהקב 
הרוחניים, פירוש הדבר שכל העולמות הרוחניים מהשורש 

 הכל נרמז בתוך האדם.. -העליון ביותר ועד סוף העולמות 

 מקומות מאוד גבוהים 

יודעים ללמוד ממבנה האדם על  כמובן שאנחנו לא 
שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש ‘  העולמות הרוחניים, אבל ר 

י הקדוש, קיבלו רשות משמיים “ ולאחר מכן רבינו האר 
ללמד אותנו את הקשר בין גוף האדם לבין כל העולמות 

י הקדוש אנחנו נמצא “ הרוחניים, לכן בכתבי רבינו האר 
רבינו   -‘  לוק -מבשרי אחזה א ’ הרבה פעמים את הפסוק  

הרבה עניינים -י הקדוש לומד מגוף האדם הרבה “ האר 
רוחניים במקומות מאוד גבוהים. גוף האדם כולל ומרמז 
בתוכו את כל העולמות הרוחניים וכל התורה שרבינו אומר 
על שבעת הקבצנים, כל זה הולך על הדרך הזאת. בכל איבר 
בגוף האדם רבינו מרמז על עניין רוחני, בסיפור הזה רבינו 
מרמז על הצוואר, נתבונן קצת בפשטות מה זה הצוואר 
במבנה גוף האדם, נשים לב שבחלוקה ראשונה גוף האדם 

: ראש וגוף. מה מחבר בין הראש לבין הגוף? 2מחולק ל 
הצוואר. המשכן של המחשבה של האדם הוא בראש )מוח(. 

ז   , א שכל               “ עולם הרגש של האדם נמצא בגוף )לב(
כוחות המחשבה של האדם נמצאים בראש וכל כוחות 
הרגש שזה הרגשות שלנו, נמצאים בגוף, והצוואר הוא זה 

י הקדוש שיש צינור רוחני והוא נקרא דעת. תפקיד “שמחבר בניהם מסביר רבינו האר
 .הדעת הוא לחבר בין עולם המחשבה שזה המוח, לבין עולם ההרגשה שזה הלב. 

 כל עניין הצוואר מרמז על הדעת 

צריך ‘,  דעת ’ בכל מקום שאנחנו רואים בדברי תורה או בדברי הצדיקים את המילה  
לזכור שהמילה דעת פירושה לחבר בין שני ניגודים או שני מקומות, לכן כשהתורה 

 -‘  והאדם ידע את חוה ’ כותבת על החיבור הראשון בין אדם לחוה היא אומרת:  
א שהוא “ י הקדוש שכל עניין הצוואר באדם מרמז על הדעת, ז “ מסביר רבינו האר 

מרמז על החיבור כין כוחות המחשבה שלנו לבין כוחות ההרגשה שלנו, מוספים על 
 זה תלמידיו שבאמת עניין הדעת זה התיקון הכי גדול של האדם, נתבונן קצת בדבר..
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 הממשלה על כל הבעיות -לספר לראש 

נתבונן קצת מהו התיקון של הדעת: מן הסתם כל אחד מאתנו יכול למסור שיחה או 
: אתה עכשיו עומד לפני הבורא, כל ההשפעות עכשיו 81הרצאה על מעלת תפילת  

רוב הפעמים   -? באימה וביראה  81אז איך היינו צריכים לעמוד בתפילת   -אצל המלך 
המחשבות שלנו משוטטות בכל העולם. אדם נוסע   81שאנחנו עומדים בתפילת  

בתוך התפילה זה הזמן   -ב והוא עושה את כל החשבונות של הבנקים  “ לטייל בארה 
הכי טוב לפתור את כל הבעיות. איך זה יכול להיות שמצד אחד היינו יכולים לבוא 

עומדים לפני בורא עולם והוא שומע את  81ולמסור שיחה ולשכנע אנשים שבתפילת 
התפילה שלנו, אפשר לכתוב על זה חוברת שלימה, אבל כשאנחנו מגיעים לתפילה 
פתאום המוח שלנו משוטט בכל העולמות ורוב התפילה אנחנו בכלל שוכחים שאנחנו 

איך יכול להיות מצב כזה? הרי אם היו נותנים לנו עכשיו רשות  -ה “מדברים עם הקב
 הממשלה ולספר לו על כל הבעיות שלנו, היינו הכי מרוכזים בעולם..-לדבר עם ראש

 להאיר ולהשיב את הדברים אל הלב 

זה הסוד של הדבר שנקרא צוואר   -..מסבירים הצדיקים שזה נקרא פגם הדעת  
עקום. הצוואר מרמז על הדעת, כשיש סתימה בדעת אזי 
מה שאנחנו יודעים בשכל לא עובר אלינו בלב. רבינו אמר 
תורה נפלאה מאוד: ישמע בזיונו, ידום וישתוק. עיקר 

 -התשובה ועיקר התיקון זה כשאדם שומע בזיונו ושותק  
אנחנו רואים עד כמה קשה לקיים את הדבר הזה מכיוון 
שאנחנו לא מרגישים בלב את מה שאנחנו יודעים במוח. 

י זה עם חכם אבל עד “ אנחנו חכמים מאוד גדולים, עמ 
זה   -כמה קשה להאיר ולהשיב את הדברים האלה אל הלב  

נקרא תיקון הדעת וזה סוד הצוואר העקום, באמת תיקון 
הדעת זה הדבר הכי קשה. יש צדיקים גדולים שזכו לתקן 
 את הדעת אז מה שהם יודעים הם מרגישים את זה בלב..

 וידעת...והשבות אל לבבך 

כתוב בשולחן ערוך, שזה הלכה ולא חסידות, שאדם 
שעומד בתפילה צריך להגיע לביטול כל העולם, ושהוא 

 -ה  “ ירגיש כאילו הנשמה שלו מחוברת עכשיו עם הקב 
כ רחוקים מהמקום הזה ומהבחינה הזאת ורבינו “ אנחנו כ 

מלמד אותנו מהי הסיבה: הצוואר שלנו הוא עקום. בדור 
שלנו קשה מאוד להשיב אל הלב ולהרגיש את המציאות 

ה. כמה קשה להאיר בתוך הלב שלנו את העצות “ של הקב 
לכן אומר רבינו שעיקר התיקון של האדם זה   -של רבינו  

וידעת היום והשבות ’ תיקון הדעת, וזה מה שכתוב בתורה:  
כ יש את “ וידעת היום זה הלימוד, אבל אח   -‘  אל לבבך 

 הדבר הכי קשה, והשבות אל לבבך. להשיב את הדברים אל הלב זה הדבר הכי קשה..

 אל תהיה עצוב ומיואש מהמצב 

מאוד קשורים עם העולם -נתן מסביר לנו שהשורש של הדבר הוא שאנחנו מאוד ‘  ר 
סופית עם העולם הזה. מישהו אמר לי: אתה מגזים, -הזה, אנחנו מחוברים באהבה אין

כ שותה כוס “ אמרתי לו: מה אתה עושה בבוקר אחרי התפילה? הוא אמר לי: אני בד 
קפה. אמרתי לו: אם לא יתנו לך את הקפה אז מה יקרה? הוא אמר לי: לא כדאי 
לאשתי להתקרב אליי באותו רגע. אמרתי לו: תראה עד כמה אתה מחובר עם העולם 
הזה, לא דיברו איתך על תענית של יום שלם, אלא רק לקחו לך את הכוס קפה בבוקר. 
רוב האנשים ששאלתי אותם אמרו לי: אם מישהו יעיז לקחת לי את הכוס קפה של 

זה   -הבוקר אז עדיף שהאדם הזה לא יהיה לידי, אני לא יודע מה אני אעשה בדיוק  
כ מחוברים עם העולם הזה, הדור שלנו אוהב את העולם הזה “מראה עד כמה אנחנו כ

וצריך לדעת שזאת המציאות כרגע. בגלל החיבור שלנו לעולם הזה קשה לנו להאיר 
את אהבת השם ויראת השם אל תוך הלב שלנו. המחסומים ביננו לבין הרגשת 

בפשטות אנחנו צריכים   -ה בתוך הלב זה החיבור שיש לנו עם העולם הזה  “ הקב 
 לדעת שזה המצב שלנו, אף אחד לא צריך להיות מיואש או עצוב מהמצב הזה..

 ‘ם מזורז “קורס אדמורי ’אין כזה דבר  

רבינו   -כמעט רובנו ככולנו נמצאים בתוך המצב הזה שאנחנו אוהבים את העולם הזה  
מלמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות מתוך המציאות הזאת, הוא נותן לנו את 
העצות ואת הכלים. פעם אמר לי הרב שלום ארוש שכשאנחנו מתקרבים לרבינו אז 

ם “ קורס אדמורי ’ אחד הדברים הראשונים שרבינו מלמד אותנו שאין בעולם כזה דבר  
היום אנשים מחפשים שהכל יהיה מזורז, צריך לדעת שהדרך האמתית היא  -‘ מזורז

העיקר שאנחנו זוכים ללכת   -שזה לא לוקח לא יום לא שנה וגם לא עשר שנים  
ה “ בכיוון הנכון ובדרך הנכונה ורבינו מלמד אותנו מהו הכיוון הנכון. צריך לדעת שהקב 

לא בא בטענה על האדם אם יש לו מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה, אפילו 
ה בעצמו נתן לנו את היצר “ אם יהיה לאדם את כל תאוות העולם הזה, מכיוון שהקב 

הרע והוא אמר לנו: תילחמו איתו. ברגע שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, יקח 
לנו עוד הרבה זמן עד שנזכה להגיע לתיקון שלנו אבל כל עוד אדם הולך בדרך הזאת 

 ה טענה על האדם“להתחיל לצאת מהמידות הרעות ומהתאוות, באותו רגע אין להקב

 זה לא שהנשמות שלנו יותר פחותות 

זה לא המצב שלנו כרגע שמעורר כלפינו כעס או דין 
משמיים, אלא כשאדם מתעלם מהמצב שלו זה מעורר 
כעס ודין. רבינו אומר בסיפור שהקבצן אמר להם: אתם 
חושבים שהצוואר שלי עקום, ובאמת הצוואר שלי ישר 

הכוונה שאני זכיתי לשלמות הדעת מכיוון                   -מאוד  
שכל המדרגה של הצדיקים האמיתיים זה שהם זכו 
לשלמות תיקון הדעת, הכוונה שאדם מרגיש בתוך הלב 

את האמונה. האמונה היא לא רק שכלית אלא היא              
ה “ היתה מאירה להם בלב. ירידת הדורות פירושה שהקב 

מסתיר יותר ויותר את פניו מאתנו, יש לנו התמודדות  
יותר פחותות   -יותר קשה   זה לא שהנשמות שלנו 

 מהדורות הקודמים אלא הניסיונות שלנו יותר קשים..

 ם והגאון מוילנא  “הרמב 

יש סיפור שהגאון מוילנא פעם ביקש להרגיש יראת 
ה “ שמיים של אחד מהראשונים, הוא היה צדיק אז הקב 

מילא את רצונו. הוא נתן לו להרגיש את היראת שמיים 
שנה לפני הגאון מוילנא.   066ם שחי בערך  “ שהיתה לרמב 

ה נתן לו להרגיש את היראת שמיים שהיתה “ הקב 
ם בשעה שהוא טיפל ברופאים ולא בשעת התפילה “לרמב

הגאון מוילנא העיד על זה שהוא לא   -או לימוד התורה  
יכל לסבול כזאת יראת שמיים, הוא התחיל לרעוד בגוף 
כשהוא התחיל להרגיש את היראת שמיים שהיתה 

 הדורות יורדים בהרגשה של הקדושה בלב.. -ם בשעה שהוא טיפל בחולים “לרמב

 אחד -מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף 

 -העצה ראשונה שרבינו נותן לנו לדבר הזה: קודם כל צריך לדעת מי יכול לעזור לנו  
הקבצן בעל הצוואר העקום. זה שהצוואר שלו נראה בעיניים שלנו כצוואר עקום, 
הצוואר שלו באמת ישר מאוד מכיוון שהוא זכה לשלמות הדעת לכן הוא יכול ללמד 
אותנו ולהדריך אותנו במהלך הזה ובדרך הזו. פה מתעוררות שאלה: אם הצוואר שלו 

כ שלימה, אז מדוע רבינו אומר שאנחנו רואים אותו “ א שהדעת שלו כ “ כ ישר ז “ כ 
כבעל צוואר עקום, הכוונה שבעיניים שלנו הוא נראה כדעת עקומה. אם הדעת שלו 

כ ישרה אז מדוע אנחנו רואים אותו כבעל דעה עקומה? רבינו אומר לנו נקודה “ כ 
כ שלימה, שהעולם “ מאוד עמוקה: יש צדיק כזה שהצוואר שלו, הכוונה הדעת שלו כ 

יש קושיות על הצדיק הזה, והקושיות האלה   -לא יכולים להבין ולהשיג בצדיק הזה  
גורמות לנו לחשוב שהוא עקום במשהו, מכיוון שצדיק שזכה באמת לדעת שלימה 

ה, הוא עושה חשבון רק לדבר אחד, רק “ שהוא מרגיש את המציאות של הקב 
 -אחד  -ה. זה מה שהעולם האומרים: מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף “ להקב 

 ה.. “בעין, החשבון היחיד שיש לו זה רק עם הקב -ה בכל רגע עין “הצדיק הזה שרואה את הקב 

 

 רבינו  אומר

 שעיקר התיקון 

 של האדם זה 

תיקון הדעת, וזה מה 

וידעת ’שכתוב בתורה: 

‘ היום והשבות אל לבבך

וידעת היום זה  -

כ יש “הלימוד, אבל אח

הדבר הכי קשה, את 

והשבות אל לבבך. 

 להשיב את הדברים

 אל הלב זה הדבר  

 הכי קשה..

 



 

ככל שהצדיק יותר 

שלם, כך בעיניים שלנו 

הוא נראה יותר עקום 

מכיוון שאנחנו לא 

יכולים להבין את 

המקום ואת המדרגה 

שלו וזה השורש של 

המחלוקות שהיו על כל 

הצדיקים במשך כל 

הדורות. זו הסיבה 

שהאחים מכרו את יוסף 

מכיוון שהם לא הבינו 

 את המדרגה שלו.. 

 מדוע האחים מכרו את יוסף??

..אנחנו לא יכולים להבין כזה דבר. אם אדם יעשה קצת התבודדות וחשבון נפש, הוא 
אדם שהוא מכיר. היום אנחנו -יראה כמה חשבון הוא עושה כמעט עם כל בן 

המחמירים הכי גדולים, אנחנו מחמירים לעשות חשבון עם כל בן אדם שאנחנו 
מכירים. כל מעשה שאדם עושה הוא חושב: מה ההוא יגיד עליי, ומה ההוא יגיד עליי 

 -עד שבסוף אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בגלל החשבונות שאנחנו עושים    -
באמת הדעת העקומה היא אצלנו, לכן אנחנו לא יכולים להבין ולהשיג את הצדיק 

בעין. בעיניים שלנו זה נראה שהוא עושה דברים משוגעים, -ה עין “ שרואה את הקב 
ככל שהצדיק יותר שלם, כך בעיניים שלנו הוא נראה   -וזה באמת סוד מאוד גדול  

יותר עקום מכיוון שאנחנו לא יכולים להבין את המקום ואת המדרגה שלו                
י “ וזה השורש של המחלוקות שהיו על כל הצדיקים במשך כל הדורות, רבינו האר 

   מסביר שזו הסיבה שהאחים מכרו את יוסף מכיוון שהם לא הבינו את המדרגה שלו..

 קורח ועדתו, חטא המרגלים ומרים 

אנחנו רואים פלא נוסף גדול, מי גדול לנו כמשה רבינו שהוריד לנו את התורה 
י ראה בהר סיני “ משמיים, וכולם ראו את זה. כל עמ 

התגלות, משה רבינו עלה לשמיים לארבעים יום והוריד 
כמה מחלוקות וכמה קושיות יש   -י את התורה  “ לעמ 
י על משה רבינו: חטא המרגלים, מחלוקת קורח “ לעמ 

ועדתו, אפילו מרים שהיתה צדיקה גדולה ונוראית, גם לה 
כ “ איך יכול להיות שיהיו כ   -היו קושיות על משה רבינו  

הרבה קושיות על משה רבינו? יתר על כן התורה מספרת 
לנו שכשמשה רבינו ירד בפעם השנייה מהר סיני, לא יכלו 
להתבונן בפנים שלו מרוב האור שיצא ממנו, הוא היה הולך 

להסתכל בפנים   -עם מסכה וראו לו בקושי את העיניים  
   שלו אתם מפחדים אבל יש עליו קושיות? איך זה יכול להיות? 

 אהרון, מרים ומשה רבינו 

זה מה שרבינו אומר שהצדיק נקרא בעל הצוואר העקום 
מכיוון שכל פעם יש איזה קושייה אחרת שנראה לנו 

ה “ כ מובטל להקב “ שהדעת שלו עקומה, מכיוון שהוא כ 
שכל הדיבורים שלו זה דיבורים של השכינה בעצמה. 

ה אמר לאהרן ומרים אחרי שהם דיברו עליו לשון “ הקב 
הכוונה זה ‘,  פה אל פה אדבר בו ’ הרע שהוא פורש מאשתו: 

לא הוא מדבר. אפילו אהרן ומרים שהיו צדיקים קדושים 
ונוראים מאוד לא השיגו בקבצן בעל הצוואר העקום, ואם 

-הם לא השיגו אז מה אנחנו נגיד? זה דבר נורא מאוד: אי 
הזכות של הדור שלנו היא   -אפשר להשיג את הצדיק  

שזרקו לנו את השכל והאירו לנו את האור של רבינו, זה ממש מתנה. לפעמים אנשים 
 אומרים: ההוא חולק ומדבר על רבינו. אני אומר להם: זה פלא שהוא חולק על רבינו?! 

 אשרינו שזכינו לא לחלוק על רבינו 

..זה לא פלא שהוא חולק על רבינו אלא זה פלא שאנחנו התקרבנו לרבינו. החידוש 
כזה צדיק שלא רואה   -הוא שאנחנו זכינו לא לחלוק על רבינו, זה פלא גדול מאוד  

ה מאיר לנו את הקבצן “ ה. זה זכות של הדור שלנו שהקב “ דבר רק את הקב -שום 
כולנו חכמים, ’ הזה, מכיוון שבאמת אם היו נותנים לנו קצת שכל מצד עצמנו אזי  

קושיות על   066לכל אחד מאתנו היה  ‘, כולנו נבונים וכולנו יודעים את כל התורה כולה
ה היה משאיר אותנו “ אם הקב   -ן  “ י מוהר “ נחמן מברסלב ועל ליקוט ‘  ברסלב, על ר 

ה נתן לנו מתנת                     “ עם השכל שלנו אז היינו מקשים קושיות כאלו, אבל הקב 
חינם: לא לחלוק על הצדיק. לפני שנים סיפר לי אחד מזקני ברסלב סיפור שהוא 

ב שהוא בעצמו בעל המעשה )זה עבר              “ שמע אותו מחסיד ברסלב זקן מארה 
ר                “ יואל )האדמו ‘  אוזניים(: אותו יהודי היה לפני הרבה שנים אצל ר   3כ  “ בסה 

יואל                      ‘  מסאטמר הקודם( שהיה צדיק מאוד גדול, תוך כדי השיחה בניהם, פתאום ר 
 נחמן מברסלב?‘ שאל אותו: תגיד, למה כל הצדיקים וכולם חולקים על ברסלב ועל ר

 ה “תתקרב לצדיק כדי להתקרב להקב 

נחמן ‘  יואל אמר לו: אני אגיד לך למה, ר ‘  יואל: אני לא יודע. ר ‘  ..אותו יהודי אמר לר 
מברסלב היה הצדיק היחידי שזכה להוציא ולתקן בעצמו את כל הרע, הוא היה טוב 

כך אמר לו   -שלם. לכל אדם יש קצת רק והרע הזה לא יכול לסבול את הטוב השלם  
יואל. זה הקבצן בעל הצוואר העקום לכן הוא אמר להם: העולם סוברים שהצוואר ‘  ר 

כ ישרה והלב שלי מלא באהבת השם ויראת השם, לכן “ שלי עקום, ובאמת היא כ 
העולם לא יכולים לסבול את המדרגה הזאת. אבל אנחנו קיבלנו מתנה וזה בלי ספק 

ה זיכה את הדור שלנו במתנת חינם. אומר רבינו שהיסוד הראשון כדי לזכות “ שהקב 
ללכת בדרך של תיקון הדעת שזה תיקון הצוואר העקום, זה קודם כל לזכות להתחבר 
ולהתבטל לצדיק כזה. אנחנו לא יודעים מהם הדרכים הרוחניות שבהם אנחנו צריכים 
ללכת ולמעשה זה התפקיד של הצדיק. התכלית של הצדיק היא שלא נתקרב אליו 

 ה..“אנחנו מתקרבים לצדיק בשביל שהוא יקרב אותנו להקב -לשם להתקרב אליו 

 צריך לדעת שאנחנו צריכים מדריך 

לוקית תאיר בו, -ק ממעל וכל יהודי צריך לזכות שהנשמה הא -כל יהודי הוא חלק אלו
הצדיק מדריך   -וזה המטרה והתכלית של כל אחד מאתנו  

אותנו ומלמד אותנו איך נזכה להגיע למקום הזה ולמדרגה 
זה   -לוקית בתוכנו  -הזאת שנזכה להרגיש את הנשמה הא 

היסוד הראשון: שנדע שאנחנו צריכים מדריך. יכול להיות 
שאדם חכם גדול מאוד בעולם הזה, אבל אל תחשוב 
שאתה מבין בדרכים רוחניות. כדי לדעת איך לחזור 

 -ה אנחנו צריכים מדריך  “ בתשובה ולהתקרב אל הקב 
ברגע שאדם זוכה לדעת את זה ולהתחיל לקבל את                     

נתן בליקוטי ‘  הדעת ואת העצות של הצדיק אזי אומר ר 
שהקטן שבאנשי ‘(  הלכות )הלכות בשר וחלב הלכה ה 

הצדיק יכול להחזיר את כל העולם כולו בתשובה, לא מכוח 
עצמו אלא מכוח ההתבטלות שלו: אין לי הבנה מצד עצמי,                 

 זה היסוד הראשון. -אני בא ללמד את מה שהצדיק מלמד 

 למקום בו אתה נמצא 

היום רואים את הגדולה של רבינו שנותן לנו עצות למקום 
שבו אנחנו נמצאים, כי יש הרבה דרכים ועצות אמתיות 
בעבודת השם אבל הם פשוט לא למקום שבו אנחנו 

רבינו עם כל יהודי ויהודי במקום שבו הוא   -נמצאים  
נמצא. היסוד הראשון זה להתחבר עם הקבצן עם הצוואר 

י הקדוש שיש לנו ארבעה מינים “העקום. אומר רבינו האר
זה -ערבות, לולב ואתרוג    2הדסים,    3אבל זה שבע פרטים:  

הדסים זה חסד, גבורה ותפארת.                3הספירות:    7כנגד  
י “ שואל רבינו האר   -ערבות זה נצח והוד. הלולב זה היסוד והאתרוג זה מלכות    2

הקדוש: הרי חסד, גבורה ותפארת זה יותר גבוה מהיסוד אז מדוע אנחנו עושים את 
י “ הלולב )יסוד( יותר גבוה מההדסים )חסד, גבורה ותפארת(? אומר רבינו האר 

 הקדוש שהיסוד זה הצדיק וכל העליות של כל יהודי זה רק בהתחברות עם הצדיק..

 קשור עם הצדיק? הוא יעלה אותך. 

כ חזקה, אנחנו לא מברכים אשר קדשנו במצוותיו וציוונו “ שימו לב הנקודה הזאת כ 
על ארבעת המינים, אלא אנחנו מברכים רק על נטילת לולב מכיוון שרק צריך לאגוד 
ולקשור את הכל עם הצדיק )לולב(. עצם העובדה שאתה קשור עם הצדיק הוא כבר 

י הקדוש שהצדיק עולה עד מקום שנקרא בקבלה “ מעלה אותך, אומר רבינו האר 
אומר הגאון מוילנא שזה הכתר שלכתר של עולם   -‘  המקום שהשערות מתפלגות ’ 

לעתיד לבוא, הלולב עולה עד למקום הזה  י “ האצילות, זאת המדרגה שתתגלה לעמ 
י הקדוש: כשאתה מרים את הלולב תכוון שאתה עולה עד למקום “ אומר רבינו האר 

הזה של הכתר של הכתר של עולם האצילות, כשאנחנו מורדים את הלולב צריך לכוון 
שאנחנו מורידים את זה אל הלב, שהכל יאיר לנו בלב. הקבצן בעל הצוואר העקום           

 עולים למעלה לקבל אור גדול וכל העיקר זה להשיב את זה אל הלב.. -זה סוד הלולב 
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: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גל יונתן בן להצלחת 

חיים יהונתן בן -אביבה, הילה בת מרים, רון בן אביבה, ליאור בת אביבה, אסתר בת דליה, יוסף 
שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר וב"ב, לאה לירן בת שושנה, צופיה בת רחל, הרב איתן בן יונה, 

אהרון בן אילת, אהרון בן חנה, אדל בת אורלי, אהובה -אוריאל ושרה עמרם, הודיה בת אילת, דביר 
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ן ף ב : שולמית בת גמאר, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שלום בן גילה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יעקב בן לונה, יצחק בן מסעודה, יוס לרפואת 
 כרמלה, ערן בן ציונה, אודט בת מזל, נחשון בן ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, חיים בן שמעה, אהובה שירה בת ציונה.

 

 חיים בן אברהם, רפאל בן עובדיה-: ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, לוי שאלתיאל בן שלום, יוסף לעילוי נשמת 
ריאן בן מרים בת שני ורן, אד -חבני, מתתיהו בן רחל, אפרים בן מנחם דב, מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, הרב ישעיהו בן מזל,  שירת 

ראל בן יעקב יש   לימור, שמואל בן יחיא ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, יחיא סמי בן לאה, בנימין בן לאה, בועז בן רומיה, ארז בן דליה, 
 גלס, אסתר בת רבקה, משה בן רחל, שמעון בן רחל.

 
 

 

  

 בברכת מועדים 

 יודע מה ההבדל בין קול לדיבור? 

לכאורה הדבר הזה   -רבינו אומר שלצדיק הזה שהוא שלם בדעת יש קולות נפלאים  
לא מובן: בסדר אתה צדיק יסוד עולם, אבל מה זה קשור עכשיו לקול של האדם? 
למה צריך להיות קשר בין הדעת של הצדיק שהיא דעת שלימה לבין הקולות שלו? 

י הקדוש כותב שבשעה שאדם מדבר אז יש את המילים שהוא אומר וזה “רבינו האר
נקרא דיבור, זה לא נקרא קול. יש קול ויש דיבור, מה שאדם אומר זה דיבור, הקול זה 

הרוחניות שיש בתוך הדיבור, ניתן דוגמא לדבר: אדם יכול להגיד לחבר שלו:                
אתה רוצה קפה? בעדינות, זה מראה שהוא רוצה לעשות לו משהו טוב, אבל יש 
אפשרות נוספת, שהוא אומר לחבר שלו: אתה רוצה קפה?!?! בשיא העצבנות של 

הדיבור הוא אותו דיבור, זה אותם מילים בדיוק אבל רואים שזה לא אותו   -העולם  
 דבר. מה ההבדל בין שני הדיבורים הוא בקול, הכוונה ברוחניות שיש בתוך הדיבור..

 השגות והבנות אחרות לגמרי... 

הנפש שזה הקולות )הרוחניות( יוצאת   -‘  נפשי יצאה בדברו ’ כתוב בשיר השירים:  
כ בפשטות של המציאות שלנו מה                 “ בתוך הדיבור. בקול דיבור יש נפש, בד 

שאדם מרגיש בא לידי ביטוי בתוך הדיבור שלו. ההרגשות והמציאות של הלב של 
זה נקרא קול ודיבור. מסביר רבינו   -האדם באה לידי ביטוי בתוך הדיבור של האדם  

י הקדוש שאותם צדיקים מאוד גדולים שהם בבחינת הקבצן בעל הצוואר “ האר 
העקום, מלבד הקולות שהוא משמיע אלינו בדיבור שהוא מדבר איתנו, יש עוד 

כשהצדיקים הגדולים זוכים לכזאת ‘.  קולות דלעילא ’ קולות אחרים לגמרי, זה נקרא  
לאט מתחילים לפתוח להם הבנות והשגות אחרות לגמרי -אמונה שלימה , לאט 

שאנחנו לא יודעים מזה, זה מימד אחר לגמרי, הם רואים בשורשי הנשמות ולא  
 מצד הראייה של העולם הזה אלא הם רואים את כל הנשמות מצד השורש שלהם..

 אדם אחר במקום אחר ובזמן אחר 

ל “ ר ז “ נתן כותב לבנו: ואני יודע שהאדמו ‘  שבו ר ‘  עלים לתרופה ’ יש מכתב בספר  
לקים את האדם על הארץ ועד הסוף האחרון, -יודע את כל הנשמות מיום ברוא א 

וזה דבר קטן אצלו, מכיוון   -ויודע את כל הגילגולים שלהם ואת כל התיקונים שלהם  
שרבינו השיג השגות שלית מחשבא תפיסא בך כלל. הצדיק רואה את כל הנשמות 
מצד השורש שלהם ופה רבינו מרמז לנו על נקודה מאוד עמוקה: הצדיק מדבר 
איתנו לא רק בדיבור של העולם הזה אלא הוא גם מדבר איתנו בקולות דליעלא, 
רבינו מוסר מסרים לנשמות שלנו וזה סודות ואנחנו לא יודעים מזה. ברגע שאנחנו 
מתחברים ומתקשרים עם הצדיק הוא מתחיל לדבר איתנו. יתר על כן יש דיבור של 

ן שם רבינו אומר: לפעמים אני כותב מכתב ושולח אותו, ואת מה “ רבינו בשיחות הר 
הצדיק משליך קולות לכל   -שכתבתי פה יקרא אדם אחר במקום אחר ובזמן אחר  

כ, למעשה רבינו שלח מכתבים לכל נשמה “ הנשמות עד ביאת משיח צדקנו וגם אח 
ונשמה, אנחנו לא יודעים את זה אבל בפנימיות שלנו יש בתוכנו איזה הרגש לדבר 
הזה. כל אחד מאתנו קיבל מכתבים מרבינו לכן היום רואים תופעה פלאית: יש כאלה 
שלא שומרים תורה ומצוות ויש כאלה ששומרים קצת תורה ומצוות אבל מה למה 

נחמן מברסלב הם נוסעים ‘  אבל לר   -ולצדיקים, יש כאלה שחולקים על צדיקים  
 בראש השנה, נוסעים כי רבינו שלח לנו מכתבים וזה סוד הקולות שמשליך הצדיק..

 חוזרים בתשובה יותר מכל הדורות 

באותו רגע אנחנו לא יודעים את זה   -הקולות שהצדיק משליך זה קולות לנשמה  
אבל המסר מתחיל לפעול ואז פתאום האדם מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות 
ולרצות כל מיני דברים ומהמכתבים שרבינו שולח לנשמות שלנו, ברוך השם אנחנו 
רוצים רצונות טובים ומהמסרים האלה אנחנו מתעוררים בתשובה. עם כל היצר הרע 
הנורא שיש בדור שלנו זה פלא גדול איך הדור הזה חוזר בתשובה יותר מכל הדורות, 

אם יש כזה   -לעתיד לבוא יתברר לנו שלא היה מעולם תשובה כמו שהיה בדור שלנו  
יצר הרע וכזאת הסתרה עצומה אז מהיכן יש כזאת תשובה? כל זה בא מהקולות 

הוא דיבר איתנו אבל זה   -שהצדיק השליך לכל הנשמות עד ביאת משיח צדקנו  
נקרא קולות דלעילא. כיצד אנחנו יכולים להתחיל לזכות לשמוע את הקולות האלו? 

נתן שלזה ‘  הרי זה כמו מכתב, זה נמצא אצלנו רש שצריך לפתוח את זה, אומר ר 
י העצה והדרך של ההתבודדות. כשאדם מיישב את הדעת ומתרחק קצת “ זוכים ע 

ממציאות העולם, לא לכל היום, אלא לחצי שעה או רבע שעה, המטרה היא להגיע 
 לשעה ואשרי מי שזוכה לזה אבל מי שלא רגיל לזה יכול להתחיל עם כמה דקות..

 להתקשר עם הנשמה שיש בנו 

כשאדם הולך בדרך של ההתבודדות והוא מסיר ממחשבתו ומעל ליבו את כל 
ה והוא “ מציאות העולם והוא מתחיל להרגיש יותר את הקשר ואת הקירבה להקב 

ה ולהגיד לו תודה )מי שאין לו דיבורים שישב בהתבודדות “ מתחיל לדבר עם הקב 
ההתבודדות מתחילה לקשר אותנו עם הנשמה שלנו.  -גם בלי דיבורים, גם זה פועל( 

לוקית שרואה אין סוף, המכתבים שריבנו שלח לנו -לכל אחד מאתנו יש נשמה א 
נמצאים בתוך ההשמה שלנו, הבעיה שבמציאות היומיומית שלנו אנחנו לא 

מתייחסים לנשמה שלנו, אנחנו מתייחסים החוצה לכל מציאות העולם, אנחנו                
כל הזמן נמצאים בקשר עם מה שנמצא בחוץ.  אין לנו חיבור עם הנשמה                   

שנמצאת בתוכנו. אומר רבינו שבשעה שאדם הולך ומתבודד אזי הוא מתחיל בעצם 
 להכיר את עצמו ואת הנשמה שלו ואז הוא מתחיל להרגיש ולהבין דברים חדשים..

 העולם נהיה יותר ויותר משוגע!!! 

היום ההתייחסות לעניין   -רבינו אמר: התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל  
של ההתבודדות היא קצת אחרת: היום זה לא שאלה של עצה בעבודת השם אלא זה 
עצה להישאר שפוי בדור שלנו. מי שרוצה להישאר שפוי חייב את הדבר הזה מכיוון 

ן שלפני “ שכל יום ויום העולם נהיה יותר ויותר משוגע. רבינו אומר בשיחות הר 
ביאת משיח צדקנו מי שיהיה לו התבודדות יהיה לו יישוב הדעת כמו אדם שקם 
עכשיו משינה והוא רגוע ומיושב בדעתו. ככל שהזמן מתקרב לגאולה, כך אדם יכול 

מי שרגיל בזה, ברוך השם. מי שלא רגיל בזה  -יותר ויותר להשיג דברים בהתבודדות 
שיתחיל להתרגל כמה דקות בכל יום. אין היום דבר שאדם יכול להרוויח ממנו 

זה                  -ברוחניות, בבריאות הנפש וביישוב הדעת כמו בעצה של ההתבודדות  
הדבר שהכי גבוה והיום זה פיקוח נפש כפשוטו. כשאדם מתחיל להתבודד אזי הוא 
מתחיל להתחבר עם הכוחות הפנימיים שלו. היסוד של ההתבודדות יעזור לנו לעבור 
את כל השיגעון שיש בחוץ ביישוב הדעת ובתוך זה אדם יתחיל לקבל את הקולות 

 יהי רצון שנזכה...שהצדיק זרק וזורק לנו וזה מתחיל לכוון את הנשמה של האדם. 

 לשמחה                                                        
 ושבת שלום     

 


